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INHOUD EDITO

Beste bouwprofessional, 

Eerst en vooral wensen wij u een gezond 
en stabiel 2021!
Dat het voor iedereen een uitzonderlijk jaar geweest 
is, staat buiten kijf. Zowel op zakelijk als persoonlijk 
vlak was de coronacrisis een hele uitdaging. 
Als bedrijf moesten wij de continuïteit voor 
onze klanten en werknemers garanderen en 
hebben we ons bliksemsnel moeten aanpassen 
aan de nieuwe situatie. Ook in de toekomst zullen 
wij hierop blijven anticiperen zonder te willen 
inboeten op service en ondersteuning. 

Als toeleverancier aan de bouwsector hopen wij 
dat de regering alsnog een beleid voert dat
investeren aanmoedigt voor zowel de renovatie- 
als nieuwbouwprojecten van gezinnen en bedrijven.  
BEN (bijna energie neutraal) bouwen wordt 
verplicht voor nieuwbouw en ook het globaal E-peil 
voor renovatie zakt, wat sowieso een hoger budget 
voor de bouwheer met zich mee brengt.  
Maatregelen zoals een algemeen BTW-tarief 
van 6 % en bijkomende premies voor renovatie, 
zouden zeker een stimulans kunnen bieden.  

Als grootste innovatie staat in 2021 het nieuwe 
gamma hefschuiframen Vekamotion, van onze pvc 
profielleverancier Veka, gepland. Met de nieuwe 
duo-en monorail kunnen we spreken van een 
belangrijke (r)evolutie. 
Ook onze andere leveranciers hebben niet 
stil gezeten; meer kunt u hierover ontdekken 
in deze 20e editie van onze Timinfo. 

Dirk en Brecht Timmerman 
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Vekamotion
(R)evolutie 
in hefschuiframen 
Slankere profielen, 
grotere glasoppervlakken

De huidige bouwstijl vraagt grote ramen, 
slanke profielen en veel licht. 

Onze pvc profielleverancier Veka is perfect 
aan deze vragen tegemoet gekomen door 
het ontwikkelen van een nieuw gamma 
hefschuiframen, Vekamotion 82. 

Er worden in de loop van dit jaar 
twee types op de markt gebracht: 

Vekamotion 82 duorail 
deze heeft een groter glasaandeel dan de huidige Vekaslide 
doordat de vleugelhoogte en de breedte 
van de middenstijl beperkt is tot slechts 86 mm. 
Het vast kader heeft een breedte van 62 mm. 

Naast de duorail komt eind 
dit jaar ook een monorail-
uitvoering op de markt.

Vekamotion 82 Vista 
Door de minimale kaderhoogte van de vaste vleugel 
wordt het glasaandeel met 130 mm in de hoogte en 70 mm 
in de breedte, vergroot. 
Bij deze versie is het vaste deel buitenbeglaasd. 

VEKAMOTION (R)EVOLUTIE IN HEFSCHUIFRAMEN VEKAMOTION (R)EVOLUTIE IN HEFSCHUIFRAMEN 

Vekamotion 82 binnenzicht Vekamotion 82 Vista buitenzicht, volledig verzonken

Technische fiche 
 VEKAMOTION 82VISTA 
Type  monorail 
Bouwdiepte 194 mm 
Uf-waarde  1,3 W/m².K
Mogelijkheid om te verzinken  50 of 60 mm*
Slagregendichtheid Klasse 9A
Luchtdichtheid Klasse 4
Glasdiktes mogelijk tot  54 mm
Wanddikte  klasse A conform EN 12608

*Afhankelijk van het type onderdorpel 

Technische fiche 
 VEKAMOTION 82 DUORAIL  
Type  duorail  
Bouwdiepte 194 mm 
Uf-waarde  1,4 W/m².K 
Mogelijkheid om te verzinken  50 of 60 mm* 
Slagregendichtheid Klasse 9A 
Luchtdichtheid Klasse 4 
Glasdiktes mogelijk tot  54 mm 
Wanddikte  klasse A conform EN 12608 

*Afhankelijk van het type onderdorpel 
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7VEKAMOTION (R)EVOLUTIE IN HEFSCHUIFRAMEN TRENDS IN BUITENSCHRIJNWERK  

Beide types kunnen ofwel 50 ofwel 60 mm verzonken 
worden; afhankelijk van het gekozen type onderregel: 
volledig vlak (barrièrevrij) of met een afschuining van 3°. 
Deze zijn grotendeels uitgevoerd in natuurkleurig 
geanodiseerd aluminium, om slijtage en beschadigingen 
uit te sluiten. 

Geoptimaliseerde dichtingen t.h.v. de middenstaander, 
kader-en vleugelprofiel en boven-en onderregel zorgen 
voor een optimale wind-en waterdichtheid. 
Er werd ook tegemoet gekomen aan de steeds strenger 
wordende thermische eisen, waardoor Uf-waardes
 tot 1,3 W/m².K kunnen behaald worden. 

Zowel de duorail als de monorail uitvoering worden 
geproduceerd in het Softline design en zijn bijgevolg perfect 
te combineren met de huidige reeks raam-en deurprofielen. 
Uiteraard ook in alle mogelijke afwerkingen verkrijgbaar. 

Vekamotion 82 Vista binnenzicht

Vekamotion 82 buitenzicht

Scandinavische stijlen, vooral in het interieur, 
zijn heel erg in. Veel wit in combinatie met lichte, 
natuurlijke en vergrijsde houtkleuren horen echt 
bij deze stijl. 
Met kleuren zoals sheffield oak grey en sheffield oak 
light uit het Veka-gamma kan hier een volwaardige  
oplossing geboden worden voor de buiten- en 
binnenkant van ramen. 

Duurzaamheid wordt in alles steeds belangrijker. 
Ook bij buitenschrijnwerk is dit niet anders: 
regionale schrijnwerkers/leveranciers die belang 
hechten aan recyclage en duurzaamheid genieten 
een voorkeurspositie. 
Timmerman heeft hier ook op ingespeeld in 
hun Timmerman Space; de nieuwe showroom 
in Maldegem, waar een volledige ‘museumtafel’ 
gewijd is aan het duurzaam ondernemen 
door Timmerman en zijn toeleveranciers. 

Zwart blijft nog steeds ‘in’; zowel voor buiten als 
binnen. Ook zwartgrijs blijft nog sterk aanwezig. 
We durven ook bijna met zekerheid te zeggen 
dat ook betonlook enorm populair wordt.

Binnen de reeks SD-kleuren van onze alu profiel-
leverancier Heroal, is een betonlook- en zelfs 
cortensstaal-afwerking mogelijk. 

(Imitatie) houtsoorten

Duurzame kwaliteitZwart / zwartgrijs

Welke tendenzen kunnen we verwachten   
           in 2021

41 sheffield - lichte eik             42 sheffield - eik grijs

T i m i n f o

Bouwheren volgen steeds meer 
de laatste interieurtrends en trekken 
deze ook steeds meer door naar 
hun ramen en deuren; buiten en binnen 
moeten daarbij ook steeds meer 
op elkaar aansluiten. 
Een greep uit de stijlen.     
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De tijd van de klassieke ‘gestreepte’ 
zonnetenten ligt ver achter ons. 

Tegenwoordig wordt een strak,
minimalistisch design 
gecombineerd met toptechnologie. 

Hierdoor is er quasi voor iedere type woning 
een oplossing te vinden. 
De volledig uit aluminium opgebouwde cassette 
bestaat uit een gepatenteerd draagbuissysteem, 
kipblocksysteem, nieuwe armtechnologie 
en is volledig personaliseerbaar met volgende opties: 
led verlichting 
waterdichte luidsprekers 
gemotoriseerde volant-plus 
(om nog meer schaduw te creëren) 
verwarmingselement 
bekabelde of afstandsbediende automatisatie 
alle RAL-kleuren…
Een greep uit het gamma

Nieuwe 
generatie 
zonnetenten 

NIEUWE GENERATIE ZONNETENTEN 

Lumisol®
 Multi-toepasbare uitvoering

Linasol®
 Zonneluifel met sound en vision 

···
···

Luno®
 

 Meest compacte zonnetent

Squaro®

 Toptechnologie 
 in een strak design 

8
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ROLPOORTEN EN ROLHEKKENS

Rolpoorten 
en rolhekkens  

ROLPOORTEN EN ROLHEKKENS

Ruimtebesparende en
creatieve oplossingen 

Heroal rolpoorten zijn geschikt voor vrijwel iedere 
inbouwsituatie, grote of kleine inrijopeningen,
garages met een kleine lateihoogte, …
Zelfs bij verbouwingen, waar een traditionele 
sectionaalpoort niet altijd kan geplaatst worden, 
is de inbouw van een rolpoort geen probleem 
omdat er zowel een in- als opbouwkast als 
zonder kast, beschikbaar is. 

Door de vele varianten van lamellen, aandrijf-
mogelijkheden en kleuren, kan een rolpoort volledig 
op vraag en maat van de klant geproduceerd worden. 

Voordelen van rolpoorten 

geen plaatsverlies noch buiten noch binnen 
grotere doorrijhoogte 
geen horizontale inlooprails; dus geen plaatsverlies 
binnen uiteenlopende uitvoeringen verkrijgbaar 
naargelang de functie : garages, (fiets)bergingen, 
beveiliging van winkelpanden, parkeergarages …
perfect te automatiseren
verkrijgbaar in diverse afwerkingen en uitvoeringen 

Inbraakveiligheid 

TÜV-gekeurde inbraakbeveiliging 
met 3-delige optilbeveiliging
hoge stabiliteit : extra inbraakwerendheid 
en uitstekende windbelasting door 
de geëxtrudeerde geleiders

····

··

·
·
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17 Wit

17 Wit

22 Bruin 0812 Sepiabruin

31 Teak

26 Geëlaxeerd

32 Lichtbeige

10 Aluminiumgrijs
0793 RAL 9007

18.60 Kwartsgrijs 88.10 IJsgrijs

0841 RAL 7016

Kleuren 
De rolgevormde onderdelen worden voorzien van 
een 2-lagige natlak, de geëxtrudeerde onderdelen 
(zijkappen en geleiders) zijn voorzien 
van een poedercoating.

32 Lichtbeige

53 Antraciet
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Niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa 
is vanaf 2021 de nieuwe BEN-norm verplicht 
voor nieuwbouwwoningen. 
Een BEN-woning (Bijna Energie Neutraal) is zo goed 
geïsoleerd dat ze bijna geen energie gebruikt voor 
verwarming en koeling. 
Dit betekent een E-peil van 30 en een S-peil van 31. 
Hierbij moet een minimaal aandeel voor verwarming
uit groene energiebronnen komen. 
Is dit niet het geval dan moet er voldaan worden 
aan een 10 % strenger E-peil. 
De eisen die gesteld worden aan buitenschrijnwerk, 
blijven ongewijzigd zijnde een gemiddelde 
Uw-waarde van 1,5 W/m².K. 
Voor een energetische renovatie zakt het E-peil naar 60. 

Voor renovatieprojecten 
verandert er heel wat :  
EPC-regelpremie
Dit is een premie die verkrijgbaar is op een energetische 
renovatie (aan te vragen bij Fluvius). Indien een woning 
met een EPC-label E of F binnen de 5 jaar gerenoveerd 
wordt en dan minstens EPC-label C behaald wordt, 
dan kan een premie van 2.700 Euro verkregen worden. 
Renteloos lenen tot 60.000 Euro
Afhankelijk van het energielabel dat behaald zal worden 
voor en na een grondige renovatie 
6 % voor sloop en heropbouw
Er is een federaal regeerakkoord dat het BTW-tarief 
van 6 % uitgebreid wordt naar heel België
De basispremie voor het plaatsen van hoogrendements-
beglazing (max. Ug-waarde <= 1,0 W/m².K) in zowel 
woon- als niet-woongebouwen, wordt verdubbeld, 
zijnde 16 Euro/m² (of 24 Euro/m² voor klanten 
met uitsluitend nachttarief of sociale tarieven). 

Let wel! 
Beglazing voor veranda’s komt niet in aanmerking !

Bronnen & meer info : Livios, Confederatie Bouw, energiesparen.be

(Ver)bouwen 
in 2021:
Nieuwe 
spelregels !    

·

·

·

·
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Rolluiklamellen en kast  
Naast de vlakke lamellen (RD75 - zonder lijnen) 
zijn er ook zicht-, hekken- (of tralie) of 
ventilatielamellen mogelijk. 

Bij de montage van de kast kan geopteerd 
worden om deze met een open (= zonder kast)  
of gesloten kast te monteren en of deze naar 
binnen oprolt of op de dag aan de buitenzijde 
gemonteerd moet worden. 
  
Welk systeem er ook gekozen wordt: 
alle rolpoorten hebben een hoge levensduur 
een gegarandeerde functionaliteit 
een betrouwbare bediening 
ook bij bredere uitvoeringen 
(max. afmeting 6000 x 2500 mm h bij de RD75).

Rolpoort RD55/75 
met kast

Rolpoort RD55/75 
met ventilatieopeningen

Rolhekken RG90

····

Ventilatieprofiel

Tralieprofiel

Zichtprofiel

heroal RD 75
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REALISATIES

Samen met 
onze klanten 
realiseerden 
wij een aantal 
prachtige 
referenties 

alu W72CW, steellook, Ral 9005S alu W72, S77, F1

pvc SL82, Ral 7016Falu C50, Ral 9005S alu W72/C50, Ral 7021

alu W72 Ral 9005S
pvc SL82 Ral 9005S 

alu C50, D72, Ral 9005S
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RAMEN 
EN DEUREN  
IN PVC

RAMEN 
EN DEUREN  
IN ALUMINIUM 

VERANDA’S

GARAGEPOORTEN
EN ROLHEKKENS

ROLLUIKEN 
EN LUIKEN

SCREENS EN 
VLIEGRAMEN

BINNENSCHRIJNWERK 
IN ALUMIUM 


